17.- PROFESSOR DE TECNOLOGIA
Si olhasses para um livro de estudo como este, como o que levam alguns colegas em
algum centro, verias que se define como: o conjunto de conhecimentos, habilidades e
técnicas que aplicadas de modo coordenado permitem ao ser humano satisfazer as suas
necessidades ou resolver os seus problemas.
E se eu te explico isto, como é que o podes entender ? O que vamos tentar é que
entendamos o que é que os seres humanos criaram para viver um pouco melhor. Ou seja
o que é que aproveitamos do nosso meio, que conhecimentos temos para criar esses
objectos e inclusivamente que habilidades manuais temos para os poder fazer.
Que coisa, se calhar tu pensas que não podes desenhar nada, nem criar nada, e isso não
é verdade. Vai ver que nesta disciplina podes desenvolver muito a tua imaginação porque
o professor ou a professora te vão dizer: por exemplo, faz um jogo de mesa para jogar
com os teus amigos’’. Então começarás a pensar, vais lembrar-te que já conheces alguns,
e então começarás a desenhar, mas estás acostumado- seguramente a fazer as coisas
sem pensar muito nelas.
Nesta disciplina vamos tentar que aprendas um método, um método é simplesmente uma
forma de trabalhar organizada: primeiro vais pensar no que conheces, depois vais
desenhar alguma coisa, sobretudo é importante que a desenhes, que o que pensas que
são as tuas ideias as desenhes. Outras pessoas vão aperceber-se desses pormenores e
vão-te poder ajudar.
A partir disto, terás que pensar, O.K., esta é a minha ideia, pode ser muito bonita mas
como é que a vou construir? Então terás que dizer que passos sigo, terei de a desenhar,
não sei que material, se calhar tenho que a recortar outra vez um bocadinho melhor,
pintá-la, decorá-la. Por isso é melhor que primeiro te organizes e assim depois quando
trabalhes e construas te vai sair muito melhor.
Seguramente que se te falo de informática, lembrar-te-ás dos chats, da internet, de fazer
download de música, quase de certeza. Se calhar não tens em casa computador e devo
dizer-te que não é preciso, que na Escola vais tê-lo e vais aprender não apenas a fazer
essas coisas que são as que fazes sempre, mas a aproveitar a tecnologia, essa
tecnologia tão especial que é a de um computador para outras cosas: para apresentar
melhor os teus trabalhos, para procurar informação, porque às vezes as dos livros que
nos estão próximos não serve, e às vezes por exemplo tu que és de outro país, pode-te
servir muito bem para comunicar com outras pessoas do teu país duma forma mais
simples e para isso não é preciso que tenhas computador. Não é preciso que tu te sintas
mal por não o ter, há muitos rapazes e raparigas que não o têm e não faz mal.
Não sei se estivesse ao teu lado te diria agora se me queres fazer alguma pergunta, mas
posso-to dizer da mesma forma. Bem, espero que ela te possa ser respondida pelo teu
professor ou professora, pelos teus colegas da aula. Espero que dês muito bem com esta
disciplina, que eu creio que é muito bonita, que te pode ser útil, por exemplo também em
relação ao futuro quando te ponhas a trabalhar.

vamos, conhece o ensino secundário

